
دت لكن ملك أصلها المؤلف قال كما واو زي اء ال ش والت ة ؟ لي ، للمبالغ
شششيء لكششل اللششه ملششك ل ن شششيء لكل الله ملك في ؟ إيش في المبالغة

نششاقص ملششك غيششره ملششك بينمششا بششزوال يلحششق ول بعدم يسبق لم تام ملك
فششإ ن إيششاه ملكك ومع بعد ملكته ثم الشيء هذا تملك لم الصل في فأنت

اا ليس إياه ملكك إ ن ثم للزوال قابل الملك هذا اا ملك مششا فيششه تفعل مطلق
والتششاء الششواو جششاءت ولهششذا تششام فهششو الله ملك أما مقيد ملك هو بل شئت

للمبالغة
نجعله أ ن يمكن أهذا طيب شيء كل ملك ) أي) شيء كل (( ملكوت 

ال ال نعم ؟ دلي اا دلي . ثامن
ال العظششام إحيششاء عششن عجششزه ل ن دليششل هذا ، نقص كل عن الله : تنزيه أو

نقششص كششل عن منزه وجل عز أنه ثبت فإذا التنزيه ينافي نقص رميم وهي
اا ، العظام هذه إعادة عن العجز عن تنزيهه ذلك من لزم ملكوت بيده أيض
ال نجعله ربما شيء كل اا شيء كل يملك الذي ل ن ؟ كيف دلي اا ملك مطلقشش

اا شاء ما إلى المملوك هذه يحول أ ن على قادر نعم والتاء بالواو فيه مبالغ
القدرة: "  قششال بالقششدرة هنششا الملكيششة فسششر اللششه رحمه المؤلف ولهذا
وإذا شششيء لششك مالك:  نقول بل نظر فيه كلمه " ولكن شيء كل على
اا ملكه اا ملك كمشا فيشه يتصشرف أ ن علشى ؟ إيشش أ ن علشى قادر فهو مطلق
 ؟ هذا دليل كم ، شاء

...:  الطالب
، الرخرة في ) تردو ن) ترجعون (( وإليه:  قال ، العاشر : طيب الشيخ

ليجششازيكم الرخششرة فششي ) تششردو ن) (( ترجعون غيششره إلششى ) ل) (( إليه
بعششد إل الرخششرة فششي اللششه إلششى رجششوع ل أنه الجملة هذه من الدللة ووجه
اللششه إلششى الرجششوع لنتفى القدرة بعدم قلنا ولو الرميم العظام هذه إحياء
اا كلها الدنيا وجود صار الله إلى الرجوع انتفى وإذا اا عبث لششك وهذا ، ولعب
فف أنه القششدرة منششه يلزم الله إلى رجوعنا فمجرد وجل عز الله لكمال منا

قلنا لو لننا الرجوع بعدم نقول أ ن يمكن ول كذا الحياء على ؟ إيش على
اا الخلق إيجاد لكا ن الرجوع بعدم المتناع غاية ممتنع وهذا عبث

؟ إيششش علششى وجل عز الله قدرة على اليات هذه في أدلة عشرة فهذه 
شششيء كششل علشى واللششه رميششم وهي العظام إحياء على الموتى إحياء على
شششيء كششل عششل واللششه العامششة الجملة هذه إل عندنا يكن لم لو يعني قدير
اا لكا ن قدير أو المشوتى إعشادة علشى وتعشالى سشبحانه قدرته بيا ن في كافي
. نعم رميم وهي العظام إحياء على
مم:  تعالى قال لل لو لأ لر ((  نن لي لسنا للَسن نَسننا ا نه لأ لننا مق لل من لخ ةة لممم لفمم مط لذا نَسن لإ لو لفمم نهمم

مم لصي من لخ لبي (( من أظن . نبدأ ال خ ؟ بالنسا ن المراد ما ، آرخره  إلى)) نم
مم لل لو لر لأ نن لي لسنا للَسن ) ) ا
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: لقششوله ضششعف مششن رخلششق النسششا ن أ ن : بيششا ن الكريمششة اليششة فوائد من 
مم لل لو لأ لر ((  نن لي لسنا للَسن نَسننا ا نه لأ لننا مق لل من لخ ةة لم لف مط . كذلك ) وهو) نَسن

اا فوائدها ومن الضششعيفة المششادة هذه من رخلق الذي النسا ن هذا : أ ن أيض
)) مبين خصيم هو (( فإذا:  لقوله مبينة رخصومة ذا يكو ن حتى يترقى

.
اا الكريمة الية فوائد ومن ذلششك وجششه بششالظلم النسششا ن علششى : النداء أيض
يكششو ن أ ن إلششى الحششد بششه يبلششغ النطفششة هذه من رخلق الذي هذا يكو ن كيف

اا إلششى نظششر إذا عليششه يجب النسا ن ل ن الخصومة بين وجل عز لله رخصيم
اا يكو ن أ ن ل نفسه قدر يعرف أ ن أصله . وجل عز لربه مخاصم
أ ن ذلششك ووجششه مذمومة بالباطل الخصومة : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
الحششق إثبششات هششي الخصششومة  أمششا... مسششاق لما الذم مساق سيقت الية

نع:  تعششالى اللششه لقششول ممدوحة فإنها الباطل وإبطال مد للى (( ا لل لإ لبي لسمم
لك بب لة لر لم مك لح مل لة لبنا لظ لع مو لم مل لة لوا لن لس لح مل مم ا نه مل لد لجنا لتي لو نل لي لبنا نن له لس مح )) لأ

انشدحض ول الحشق تششبين مشا الباطششل أهل مع الجدال   ولول]125[النحل:
إذا أمششا الباطل وإبطال الحق إثبات في الجدال من للنسا ن فلبد الباطل

إلششى الجششدال نقسششم أ ن يمكششن هنششا فمششن مذموم فإنه بالعكس المر كا ن
: أقسام ثلثة

اا إما به مأمور محمود جدال  اا أو وجوب عنه منهي مذموم وجدال ، استحباب
 بين ، بين وجدال ،
فهذا الباطل وإبطال الحق إثبات به يقصد الذي فهو الممدوح الجدال أما 

يحمششل بششأ ن مششأمور المجاهد أ ن كما الله سبيل في كالجهاد وهو به مأمور
سششلح السششلح يحمششل بأ ن مأمور العلم فطالب ويقاتله عدوه ضد السلح

. الباطل به ليدحض بالحق المجادلة وهو العلم
: تعششالى اللششه قششال عنششه منهششي مششذموم وهششذا بششالعكس ؟ : إيششش الثششاني

لن لذي نل لوا لن ((  ججو لحنا له لفي ني نل من ال لد لممم معمم لب لمممنا لب لجي نت مسمم نه ا مم للمم نهمم نت نج نح
مة لض لح لد لدا من مم لع له بب مم لر له مي لل لع مب لو لض مم لغ نه لل مب لو لذا مد لع لدي )[الشورى:) لش

16^[.
أولى تركه أ ن لشك لكن عنه ينهى ول به يؤمر ل يعني بين ، : بين الثالث

فششي يحصششل كما بصلة الباطل أو الحق إلى تمس ل أمور في الجدال وهو
مششن وأنششه فيششه رخيششر ل أنششه لشششك فهذا المجادلت من المجالس من كثير

اا كششا ن مفسششدة إلششى أفضى إ ن ثم تجنبه للنسا ن ينبغي الذي المراء منهيشش
اا كششا ن مصششلحة إلششى أفضى وإ ن ، مفسدة إلى أفضى إ ن عنه ، بششه مششأمور

عششداوة والمحششاورة والمششراء الجدال مع يكو ن ؟ مفسدة إلى يفضي كيف
تحزبششا ذلك في ويحصل الحاضرين من لحدهما تعصب أو المتجادلين بين

اا المجششادل يكششو ن أ ن مثل منفعة أحششد يغلبششه ل أنششه ويششرى بنفسششه مغششرور
هششذا علششى يششترتب ل كا ن وإ ن الغرور هذا حدة تكسر أ ن أجل من فتجادله
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هششذا غرور كسر وهي لغيره فائدة فيه لكن ذاته حد في الفائدة من شيء
اا يبقى ل حتى الشخص اا بنفسه زاهي .   طيب غيره على مترفع

لب:  وجل عز قال ثم لر لض لو لننا ((  لل لل لث لي لم لس لَسن نه لو لق مل لل لخ من لقنا لي لممم محمم ني
لم لظنا لع مل لي ا له مم لو لمي المجششادل : أ ن الكريمششة اليششة هششذه فوائششد  مششن)) لر
من(( :  لقششوله بششاطله بهششا ينشششر الششتي بالشششبهات يششأتي بالباطل لي لم مح ني
لم لظنا لع مل لي ا له مم لو لمي يقششل لششم لنه العامة على تلبس شبهة هذه  فإ ن)) لر

أ ن بعششد تحيششى ) فكيششف) رميممم (( وهي:  قششال فقط العظام يحي من
. الناس على ليلبسوا بالشبهات يأتو ن الباطل فأهل رمت
لششه ضششرب حيششث بربه استها ن النسا ن هذا : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

لل لننا (( وضرب:  لقوله للتعجيز المثال أضششرب : أنششا قششال ) يعنششي) مث
ال لكم رميممم وهممي العظممنام يحممي (( من يعجز الذي الشيء بهذا مث

(. (
بششدو ن بالنكششار يصششرح قششد للحششق المعارض : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

اا) العظممنام يحي (( من:  لقوله مراوغة يعنششي فأيهمششا يششراوغ ) وأحيانشش
 ؟ أهو ن

. يصرح : الذي الطالب
فششإنه المراغ أما شره يتقى أ ن يمكن هذا ل ن ويبين يصرحه : الذي الشيخ

رخطششر مششن أكثر السلم على المنافقين رخطر كا ن ولهذا رخطر الواقع في
يمكن ول الناس يغرو ن المنافقين ل ن بالعداوة يصرحو ن الذين الكافرين

. منهم التحرز
مل:  وجل عز الله قال ثم  نق لهنا ((  ليي مح لذ ي ني نل لهنا ا لأ لش لل لأَسن نو ةة لأ نر لو لم نهمم لو

بل نك ةق لب مل مم لخ للي ) يعنششي) يحييهممنا (( قل:  اليششات هششذه فوائششد  من)) لع
اللششه كلم مششن الحجششة إقامة في القناع قوة بيا ن ، سبق ما على الجواب

كششذلك وهششو الله كلم هو ويبينها الحجج يسوق ما أقوى أ ن يعني وجل عز
(( ومن:  تعششالى اللششه قششال وأحسششنه الكلم أبلششغ وجل عز الله كلم ل ن

لنا الله من أحسن اا الله من أحسن من ) كذا) حديث أصششدق مششن أو حديث
لنا الله من أصدق (( من ؟ أ ن لشششك وجششل عششز اللششه ) فحششديث) حديث

. الحجة وإقامة القناع في وأحسنه وأتمه الحديث أصدق
: لقششوله الرخششف إمكششا ن على بالشد : الستدلل الكريمة الية فوائد ومن

أمكششا ن علششى بالشد استدل ) وقد) مرة أول أَسنشأهنا الذ ي (( يحييهنا
. العادة والرخف مرة أول إحياءها الشد ؟... ما في الشد هو ما ، الرخف

بالشششيء يششأتي أ ن المناظر للمستدل ينبغي : أنه الكريمة الية فوائد ومن
: قششال لنشه ؟ ذلك كيف الحجة عليه تقوم أ ن أجل من رخصمه به يقر الذي

اللشه أ ن ينكشر هشل هنشا ) والخصشم) مرة أول أَسنشأهنا الذ ي (( يحييهنا
رخصششمك بششه يقششر الذي بالشيء تأتي أ ن فينبغي ينكر ل ؟ مرة أول أنشأها
إلشى أقشرب لنشه المنشاظرة أدب من أدب وهذا بإقراره عليه الحجة لتقيم

 نظائر وله القناع
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فقششال ربه في حاجه الذي ناظر لما والسلم الصلة عليه إبراهيم أ ن منها
إبراهيششم فعششدل وأميت أحيي : أنا قال ، ويميت يحيي الذي : ربي إبراهيم

بششه يقششر وهششذا المشششرق مششن بالشششمس يششأتي اللششه : فششإ ن وقال ذلك عن
فالحاصششل به يقوم أ ن الخصم يمكن ل وهذا المغرب من بها فأت الخصم

يقيششم حششتى بهششا يقششر الششتي الوجهششة من رخصمه يأتي أ ن للنسا ن ينبغي أنه
. الحجة عليه
هششذه بإنشششاء وتعششالى سششبحانه اللششه قدرة : تمام الكريمة الية فوائد ومن

لينا العظششام هششذه يخلق أ ن يستطيع أحد ل لنه مرة لول العظام لهممنا ((  جي لأ

نس نننا لب ال لر مل نض لث نعوا لم لم لت مس نه لفنا نن لل لن لإ لذي نل لن ا نعو مد من لت لن لم له ندو نلمم ال
من نقوا لل نل مخ لبنا لي لبنا لو نذ لل نعوا لو لم لت مج نه ا ليششس الششذباب أ ن مع]^73)[الحج:) لل
هو ما على فهم ذلك على يقدرو ن ل كانوا فإذا الصلبة القوية العظام فيه

. أعجز أعظم
هششل ، كششذا رخلششق بكل وتعالى سبحانه الله : علم الكريمة الية فوائد ومن
؟ الفعل بمعنى أو ؟ المخلوق بمعنى هنا الخلق هل التفسير في لنا سبق
فشالله رخلشق كشل يعنشي أكشثر الفعل احتمال لكنه المرين يحتمل أنه ذكرنا
: تعششالى قال كما بالمخلوق عالم بالخلق العالم أ ن المعلوم ومن به عليم

لأال نم ((  لل مع من لي لق لم لل لو لخ نه نف لو لطي نل نر ال لبي لخ مل اا طيب]^14)[الملك:) ا إذ
صششنع بكششل أي رخلششق بكل وتعالى سبحانه الله علم عموم ذلك من يستفاد
عششالم بششالخلق العششالم ل ن مخلوق وبكل نتصور ل ومما نتصور مما يصنعه

. طيب بالمخلوق
لذ ي:  تعالى قال ثم  نل لل (( ا لع مم لج نك لن لل لر لم لج نش لر ال لض مخ لل لرا ا لذا لَسنممنا لإ لفمم

مم نت مَسن نه لأ من لن لم ندو لق عششز الله قدرة : بيا ن الكريمة الية هذه فوائد  من)) نتو
فتولششد يششابس حششار شششيء البششارد الرطب الشيء هذا من يتولد حيث وجل

متنافرا ن الضدين أ ن العادة ل ن القدرة كمال على دليل ضده من الشيء
اا يلتقيا ن ل  الرخر من يتولد أحدهما صار وهنا أبد

اا فوائدها ومن بيششن التنششاقض ل ن الرخششف علششى بالشششد : السششتدلل أيضشش
العظششام تعاد أو الخلق يعاد أ ن من أعظم والبارد والحار واليابس الرطب

. طيب الموتى إحياء على قادر الشيء هذا على فالقادر رميمها بعد
مششن بجعله أي الجعل بهذا علينا الله نعمة : بيا ن الكريمة الية فوائد ومن
اا الرخضر الشجر هذا  الدللة وجه نار

الشششجر مششن جعل : الذي فيقال يكتفى لكا ن ) وإل) لكم جعل (( الذ ي
عباده على وجل عز الله من نعمة ففيه لمصلحتنا ذلك لكن ، نارا الرخضر

نم:  قوله في النعمة هذه الله قرر وقد النار بهذه نت مي لأ لر لف لأ لر ((  نننا لتممي ال نل ا
لن نرو )[الواقعششة) المنشممئون َسنحممن أم شمجرتهنا أَسنشأتم * أأَسنتم نتو
العظيمششة المنشافع مشن الحراريششة الطاقششة فشي مشا ينكر أحد ول]^70:71
. أفرادها عن فضل تحصى ل أجناسها بل فأنواعها للخلق
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نلقيششه أ ن بششدل يعنششي بششالواقع الشششيء : تقريششر الكريمششة اليششة فوائد ومن
اا (( فإذا:  قوله من ؟ تؤرخذ أين من بالفعل واقعه نذكر الذهن في تصور
اا الرخضر الشجر من لنا جعل أنه بين ) فهو) توقدون منه أَسنتم وهذا نار

اا اا يعطين اا الرخضشر الششجر من لنا جعل وتعالى سبحانه الله بأ ن تصور ار ن
الواقششع المششر بشذكر ذلششك حقششق أو المشر بشذكر ذلشك بيشن ثم منها نستفيد

.  بأيديكم وتلمسونه بواقعكم ) تحسونه) توقدون منه أَسنتم (( فإذا
لس:  وجششل عز الله قال ثم مي لل لو لأ لذ ي ((  نلمم لق ا للمم لت لخ لوا لم نسمم لض ال مر ل

ل لوا
ةر لد لقممنا للممى لب من لع لق لأ نلمم مخ مم لي نهمم لل مث للممى لم : فوائششدها مششن اليششة ) هششذه) لب

السششماوات بخلششق اسششتدل تعششالى اللششه ل ن الرخف على بالشد الستدلل
إحيششاء علشى قششدرته على والرض السماوات رخلق على بقدرته أو والرض
. رميم وهي العظام

حيششث وعظمته وتعالى سبحانه الله قدرة : بيا ن الكريمة الية فوائد ومن
والجششرام والمنششافع المصششالح من فيهما بما والرض السماوات هذه رخلق

كم وفي ، وتعالى سبحانه قدرته كمال على دليل وهذا الثابتة وغير الثابتة
وسششعتها عظمتهششا ومششع أيششام ستة في ؟ والرض السماوات الله رخلق يوم

مد:  تعششالى اللششه قال وكبرها لق لل لو لنممنا ((  مق لل لت لخ لوا لم نسمم لض ال مر ل
ل لمممنا لوا لو

لمنا نه لن مي لة لفي لب نت ةم لس نينا لمنا لأ لننا لو نس من لم ةب لم نغو تعب من أي]^38)[ق:) نل
. وإعياء

: بقششدم يقولششو ن الششذي الفلسفة على : الرد الكريمة الية هذه فوائد من
أوجدها ) أي) والرض السمناوات (( خلق:  قال أنه ذلك وجه الفلك

عنششدهم والقششديم بقديم ليس ؟ بإيش ليس الموجد أ ن ومعلوم العدم من
أوجدت ثم معدومة كانت والرض فالسماوات له بداية ل الذي الزلي هو

ول تششزل لششم وأنششه الفلك بقششدم قششال من وأما وتعالى سبحانه الله بقدرة
اا هذا عن يعلم ل ضال فإنه الطبيعة هذه تزال غير على المر بنى لنه شيئ
إمكشا ن علششى يشدل والنقلششي العقلششي الششدليل إ ن بشل نقلششي ول عقلي دليل

. طيب حادثة وأنها الفلك هذه حدوث
المتحقششق المششر في نفسه السائل إجابة : جواز الكريمة الية فوائد ومن

ل نفسششه المتكلم إجابة : إ ن قائل يقول قد ) إذ) (( بلى:  لقوله المتقرر
المششر كا ن : إذا فيقال ادعاها لدعوى تقرير أو دعوى إجابته ل ن لها معنى

اا اا ثابت كششا ن مششا يقششرر أنه سوى جديد بشيء تأتي ل نفسه أجابته فإ ن واقع
اا اا واقع )) العليممم الخلق وهممو (( بلى:  قال ولهذا للمخاطب معلوم
جششواب أ ن السششتفهام جششواب أ ن وهششي نحويششة فائششدة اليششة هششذه وفششي

: نعششم يقشال ول : بلششى فيه يقال إثباته أريد إذا بالنفي المقرو ن الستفهام
اا ذلك لكا ن بنعم أجبت لو لنك اا يعني ، للمنفي تقرير المنفششي لنفي تقرير

بقششائم ليششس النفششي قششررت يعني نعم قلت لو ؟ بقائم زيد أليس قلت لو ،
. طيب القيام أثبت ) فقد) (( بلى قلت فإ ن
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متصف هو الذي وجل عز الله وصف الخلق : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
اا أزل به بششالخلق موصششوف ) فهششو) العليم الخلق (( وهو:  لقوله وأبد

وجششل عششز فهششو حادث والمخلوق أزلية الخلق صفة ل ن يخلق أ ن قبل من
)) الخلق (( وهو:  قششوله فششي النسششبة : إ ن قلنششا ولهذا بالخلق متصف

. طيب للمبالغة كونها من أظهر
: لقششوله الزلششي بششالعلم تعششالى اللششه : وصششف الكريمششة اليششة فوائششد ومششن

ال بالعلم موصوف تعالى الله أ ن شك ) ول) (( العليم اا أز لششم فششإنه وأبششد
اا يزال ول يزل قشال كمششا نسشيا ن يلحقشه ول جهشل علمشه يسشبق لششم عالمشش

لهنا ((:  والسلم الصلة عليه موسى نم مل لد لع من ببي لع ةب لفي لر لتنا جل ال لك لض لي
ببي لسى لوال لر .]^52)[طه:) لين

لمنا:  قال ثم نَسن لإ نه ((  نر مم لذا لأ لد لإ لرا أ
لئنا ل مي من لش لل لأ نقممو نه لي من للمم نن نكمم نكممو لي )) لف

وجل عز قدرته بعموم الستدلل ؟ بإيش : الستدلل الية هذه فوائد من
. الموتى إحياء على قدرته على وتمامها

ل الششتي التامششة وتعششالى سششبحانه اللششه قششدرة : بيششا ن ا أيضششا فوائششدها ومششن
اا أراد إذا لنه قدرة يقاربها ول يضاهيها أو المششواد بإحضششار يتكلششف لششم شيئ

) .) فيكون (( كن ؟ إيش يقول وإنما الشيء هذا منه يتكو ن مما غيرها
لنا أراد (( إذا:  لقوله لله الرادة : إثبات فوائدها ومن الله ) وإرادة) شيئ

بمعنششى الششتي هي فالشرعية وكونية : شرعية إلى تنقسم وتعالى سبحانه
الثششر حيششث مششن بينهما والفرق المشيئة بمعنى التي هي والكونية المحبة

. واحد هذا المراد وقوع من فيها لبد الكونية الرادة أ ن
اا يكو ن قد فيها المراد : أ ن والثاني ، لششه محبوب غير يكو ن وقد لله محبوب

فيهششا المراد يكو ن ول يقع ل وقد المراد فيها يقع فقد الشرعية الرادة أما
اا إل واضح لله محبوب

اا أمشا لشه فقشل ؟ الكفر يريد الله : هل قائل لك قال فإذا طيب  فل ششرع
اا وأما نعششم تقششول ؟ اليمششا ن يريششد اللششه : هششل قائششل لك قال ولو فنعم كون

اا يريده اا شرع اا كا ن إ ن ، وقع إ ن وقدر اا أراده فقد واقع يقع لم إذا وإل قدر
اا أراده هل نعلم فل اا يرده لم ال ن : إنه نقول بل ، ل أو قدر . نعم قدر

...:  الطالب
. : ل الشيخ
لذ ي:  وجل عز الله يقول نل لل (( ا لع مم لج نك لن لل لر لم لج نش لر ال لض مخ لل لرا ا لَسننا
لذا لإ مم لف نت مَسن نه لأ من لن لم ندو لق . نعم الفوائد في هذا على  وقفنا)) نتو
لمنا:  تعالى الله قال نَسن لإ نه ((  نر مم لذا لأ لد لإ لرا أ

لئنا ل مي من لش لل لأ نقو نه لي من لل نك
نن نكو لي :  فوائد الكريمة الية هذه  في)) لف

اا أراد إذا وأنشه وجل عز الله قدرة : بيا ن منها و ن ششيء أي ششيئ فإنمشا يك
) .) فيكون (( كن:  له يقول
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لنا أراد (( إذا:  لقششوله للششه الرادة : إثبات ومنها فششي لنششا ) وسششبق) شيئ
الفشرق وبينشا وكونيشة : شرعية قسمين إلى تنقسم الله إرادة أ ن التفسير

. بينهما
كن له يقول (( أن:  لقوله لله القول : إثبات الكريمة الية فوائد ومن

) .) فيكون
) فإ ن) (( كن:  لقوله بحرف يكو ن وجل عز الله كلم : أ ن فوائدها ومن

(( أن:  لقششوله بصششوت أنششه وإثبششات حرفيششن مششن مكونششة ) كلمة) (( كن
يقتضششي وهو الله أراده لما موجه رخطاب ) فهذا) فيكون كن له يقول

اا المراد هذا يكو ن أ ن بصششوت إل ؟ بششإيش إل سششماع ول القششول لهذا سامع
حيششث وجششل عششز اللششه كلم فششي الشششاعرة قششول على رد الية في فيكو ن
مششن يسششمع مششا وأ ن بنفسششه القششائم المعنششى هششو اللششه كلم : " إ ن يقولو ن

المسششموع هششذا أ ن ويششرو ن اللششه كلم عششن عبارة فهو والحروف الصوات
فششي إنششه منهششم المنصششفين أو منهششم المحققين بعض قال " ولهذا مخلوق
أ ن علششى متفقششو ن لننا ، الله كلم في المعتزلة وبين بيننا فرق ل الحقيقة

قششول فإ ن هذا على متفقين كانوا فإذا مخلوق فهو المصحف دفتي بين ما
اا يكو ن قد المعتزلة بيششن مششا : " إ ن يقولششو ن المعتزلششة ل ن قولهم من رخير

: إنششه يقولو ن المعتزلة لكن مخلوق يقول " كل الله كلم المصحف دفتي
الله إلى فإضافته الله كلم عن عبارة : إنه يقولو ن والشاعرة ، الله كلم
 حقيقة ل مجاز الشعرية رأي على
عششز اللششه لكلم تفسششيرهم فششي الشششعرية على رد الية في حال كل على
المعنششى هششو الكلم جعلوا إذا لنه الكلم يثبتو ن ل أنهم المر وحقيقة وجل

القششائم المعنى هو العلم ل ن العلم هو الكلم جعلوا فكأنما بالنفس القائم
. ذلك على زائد أمر فهو والقول الكلم أما بالنفس

هذا فإ ن لشيء وجه إذا وجل عز الله أمر : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
أمر ما على فيكو ن ) أي) فيكون (( كن:  لقوله أمر كما يكو ن الشيء

) فكا ن) (( كن:  قال شيء إيجاد الله أراد فإذا والوصف بالعين به الله
. وجل عز الله أراده ما حسب على

لن:  تعالى قال ثم لحنا مب نس لف لذ ي ((  نل له ا لد لي نت لب نكو لل بل لم ةء نك مي له لش مي لل لإ لو
لن نعو لج مر وتعالى سبحانه الله : تنزيه الفوائد من الكريمة الية  في)) نت

لن:  قوله من ويؤرخذ وعيب نقص كل عن لحنا مب نس لف لذ ي ((  نل له ا لد لي لب
نت نكو لل بل لم ةء نك مي ) ) لش

: أمرا ن عنه الله ينزه الذي أ ن التفسير في علينا ) ومر) (( سبحنان
ل نقص يناله ل وجل عز فعلمه ، المخلوقين ومماثلة صفاته في النقص

يماثل ول اللحوق حيث من ول السبق حيث من ول الشمول حيث من
. الصفات بقية وهكذا المخلوقين علم
عششز اللششه بيششد فهششو شيء وكل والرض السماء ملكوت : أ ن فوائدها ومن
شيء لكل مالك ) فهو) شيء كل ملكوت بيده (( الذ ي:  لقوله وجل
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لل:  تعششالى اللششه قششال كما ملكه في يشركه أحد ول نق نعمموا ((  مد لن ا لذي نلمم ا
مم نت مم لع من لز لن لم له ندو نل لن ال ال نكو لل مم لل لي لقنا مث ةة لم نر لت لفممي لذ لوا لم نسمم لوال ال

لض لفي مر ل
ل لمنا ا مم لو نه لمنا لل له من لفي ةك لم مر لمنا لش نه لو مم لل نه من من لم ةر لم لهيمم * لظ

نع لوال لف نة لتن لع لفنا نش نه ال لد من نال لع من لإ لم لن لل لذ نه لأ .]^23)[سبأ:) لل
(( وإليه:  لقششوله اللششه إلى الخلئق مرجع : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

القيامششة يششوم تعششالى اللششه إلششى الرجوع يشمل الرجوع ) وهذا) ترجعون
قششال كمششا والشششرعية الكونيششة الخلششق أحكام في تعالى الله إلى والرجوع

لمممنا:  تعششالى لو مم ((  نتمم مف لل لت مخ له ا من لفيمم ةء لممم مي نه لشمم نممم مك نح للممى لف له لإ نلمم )) ال
من ((:  تعالى وقال]^10[الشورى: لإ مم لف نت مع لز لنممنا ةء لفممي لت مي نه لشمم جدو نر لفمم

للى له لإ نل لل ال نسو نر من لوال مم لإ نت لن نكن ننو لم مؤ له نت نل لم لبممنال مو ليمم مل لر لوا لخمم لك ال للمم لذ
مر مي نن لخ لس مح لأ لل لو لوي مأ .]^59)[النساء:) لت
بكششو ن وذلششك وتعششالى سششبحانه الله حكمة : بيا ن الكريمة الية فوائد ومن

رخلق لكا ن الرجوع هذا لول لنه الله إلى الرجوع من لبد وأنه إليه الرجوع
اا الخلق في العمل على والمجازاة الرجوع هذا لول أنه إذ منه فائدة ل عبث

ويحصششل يفسششد من الرض في ليفسد رخلقت الخليقة لكانت الرجوع هذا
قششدرة إثبششات كلها اليات هذه في ، طيب لشيء والنهاية والشرور الفتن

أوجه عشرة من وذلك رميم وهي العظام إحياء على وتعالى سبحانه الله
 :

فيششه ) فششإ ن) مممرة أول أَسنشممأهنا الممذ ي يحييهنا (( قل:  : قوله الول
. الرخف على بالشد استدلل

يقتضششي رخلششق بكششل ) وعلمششه) عليم خلق بكل (( وهو:  : قوله الثاني
. رميم وهي العظام إحياء على قادر وتعالى سبحانه أنه

لا الخضر الشجر من لكم جعل (( الذ ي:  : قوله الثالث ) فششإ ن) َسننار
اا الرطب البارد الرخضر هذا من جعل من قششادر محرقششة يابسششة وهششي نششار

الشششجر مششن النار جعل أعني القدرة في أبلغ هذا ل ن الخلق يعيد أ ن على
. الرخضر

والرض السششماوات رخلششق علششى قدرته ، والرض السماوات : رخلق الرابع
السششماوات رخلششق ل ن رميششم وهششي العظششام إحيششاء علششى قدرته على دليل

لس أعظششم والرض مي لل لو لأ لذ ي ((  نلمم لق ا للمم لت لخ لوا لم نسمم لض ال مر ل
ل ةر لوا لد لقممنا لب

للى من لع لق لأ نل مخ مم لي نه لل مث .]^81)[يس:) لم
لششه لزمششة صششفة ) والخلق) العليممم (( الخلق:  والسششادس الخششامس

اا وكونه اا وكشونه ششيء كشل يخلشق أ ن يشمل رخلق ل أنشه علشى يشدل عليمش
. عنه يعجز حتى الخلق من شيء عليه يخفى

الحشال فشي كشا ن بششيء أمشر إذا بشل شيء عليه يستعصي ل : أنه السابع
للنا أراد إذا أمره (( إَسنمنا:  لقوله ) .) فيكون كن له يقول أن شيئ
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عششن العششاجز أ ن المعلششوم ومششن نقص كل عن وجل عز الله : تنزيه الثامن
اا كا ن فإذا ناقص الخلق إعادة أ ن الممكششن مششن كششا ن نقششص كششل عن منزه

. رميم وهي العظام إحياء من به وعد ما يقع
يعنششي شششيء كششل ملكششوت بيده ومن شيء كل ملكوت بيده : أ ن والتاسع

. الموجود ويعدم المعدوم يوجد أ ن على قادر فإنه شيء لكل مالك أنه
أ ن الخلششق نتيجششة هششو هششذا ) فششإ ن) ترجعممون (( وإليه:  : قوله العاشر

. عملوا بما ليجازيهم الله إلى ويرجعو ن الخلق يبعث
مراجعششة فيهششا نجعششل أ ن شئتم وإذا العظيمة السورة هذه انتهت هنا وإلى
الفصششل مششن انتهينششا إذا الفقه في العادة هي كما المستقبلة الدروس في

. قرأنا ما وراجعنا عدنا
...:  الطالب
. الماضي في... : والذي الشيخ

...:  الطالب
رجعنششا سششورة من رخلصنا كلما أننا الطريق هذا نتخذ أ ن رأيتم : إذا الشيخ

فششي فكششروا تكتبونهششا عليهششا أسششئلة نعطيكششم أ ن تحبو ن أو للمناقشة إليها
.  طيب الله شاء إ ن بكرة إلى الموضوع

يقششول البسششملة علششى الكلم الرحيششم الرحمششن اللششه : بسم تعالى قال ثم
" آيممة وثمممناَسنون وثنتممنان منائممة مكيممة الصممنافنات سورة:"  المؤلف
مكششي فهششو الهجششرة قبششل نزل ما فكل الهجرة قبل نزلت التي هي المكية

فششي نششزل وإ ن مششدني فهششو الهجششرة بعششد نزل وكلما مكة غير في نزل وإ ن
لم ((:  تعالى قوله فإ ن وعليه مكة مو لي مل نت ا مل لم مك مم لأ نك مم لل نكمم لن نت لدي مممم لم مت لأ لو

مم نك مي لل لتي لع لم مع عليششه اللششه صششلى النششبي على نزلت التي]^3)[المائدة:) لَسن
للمكششي... فيمششا القششوال أصششح هششذا المششدني من بعرفة واقف وهو وسلم

.  مكي قبلها نزل وما مدني الهجرة بعد نزل ما أ ن ، والمدني
مسششتقلة اللششه كتششاب مششن آية فإنها الرحيم الرحمن الله بسم البسملة أما

علششى الفاتحششة فششي حششتى بعششدها الششتي السششورة آيششات من تحسب ل ولهذا
فششي الموجششود فششالترقيم هذا وعلى السورة من ليست أنها الراجح القول

فششي الموجششود الششترقيم فششإ ن الراجششح القششول رخلف علششى المصششاحف
أنششه والصششحيح آياتهششا مششن آيششة البسششملة فيه عدت الفاتحة في المصاحف

آياتها. من تحسب ل مستقلة آية فيها البسملة أ ن السور من كغيرها
لششم بششراءة سششورة فششإ ن بششراءة سششورة إل سششورة كششل قبل مذكورة وهي 

اذا بسشملة يتقدمها فل رحمشة والبسشملة بالسشيف نزلشت لنهشا قيشل ؟ لم
أ ن الصششحيح بششل بصششحيح ليششس هششذا ولكششن بسششملة قبلها يذكر أ ن يناسب

مششن براءة هل عليهم أشكل المصحف كتبوا لما عنهم الله رضي الصحابة
اا ووضعوا البسملة تركوا فتركوها النفال من ليست أو النفال ال رخط فاص

نزلت لو أنها نعلم ونحن البسملة يضعوا أ ن دو ن النفال سورة وبين بينها
َسنزلنممنا َسنحممن (( إَسننا:  يقششول اللششه ل ن لثبتششت بششراءة سورة قبل البسملة
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عنهششم اللششه رضششي الصحابة اجتهاد ) فيكو ن) لحنافظون له وإَسننا الذكر
اا ذلك في اا أي للواقع مطابق السششورة هذه أول في تنزل لم لكونها مطابق
مششن اسششم بكششل يعنششي اللششه : بسم القائل قول فإ ن ، معناها حيث من أما

مضشاف مفششرد اسششم ل ن اللششه أسششماء من اسم بكل قلنا وإنما الله أسماء
اا يعنششي اللششه : بسششم القائششل قول فليس للعموم فيكو ن اا اسششم مششن واحششد
هششذه عظمششة علششى يشدلك وهششذا اللششه أسششماء جميششع يعنششي بشل الله أسماء

اا تبتدئ أنك البسملة اا متبرك ، وجل عز الله أسماء من اسم بكل ومستعين
فششإ ن بركتها حصول أجل من للمصاحبة ، والستعانة للمصاحبة فيها والباء

ال الذبيحشة صشارت الذبيحشة علشى ذكرت إذا ولذلك بركة فيها البسملة حل
اا صارت تذكر لم وإذا ، طاهرة صششار الوضوء قبل ذكرت إذا ، نجسة حرام
اا الوضوء اا الوضوء صار تذكر لم وإذا صحيح أ ن يششرى مششن قول على فاسد
الراجششح القول ولكن الوضوء واجبات من أو الوضوء شروط من البسملة

ال: "  اللشه رحمشه أحمشد المشام لقشول سشنة أنها الوضوء في البسملة أ ن
" إذا شمميء الوضمموء فممي التسمممية بناب أ ي البناب هذا في يثبت
ذكر لشم وإ ن عنشه الشيطا ن طردت الطعام على ذكرت الششيطا ن فشإ ن ي

والشارب الكل يشارك
يستصششحب المبسمل أ ن أي للمصاحبة الباء نقول ولهذا بركة أنها المهم 

 نعم مهماته على النسا ن تعين لنها والستعانة البركة ببسملته
اللششه غيششر بششه يسششمى ل وتعششالى سبحانه بالله الخاص العلم فهو الله وأما

مششألوه بمعنششى إله أ ن أي أجمعين رخلقه على والعبودية اللوهية ذو ومعناه
أنهششا فالجواب إله أصله إ ن قلت إذا الهمزة : أين قائل قال فإذا معبود أي

اس مشن حشذفت كمشا الستعمال لكثرة للتخفيف حذفت أنشاس وأصشلها ن
وأرخير أشر وأصلها ورخير شر من وحذفت

أسششمائه مششن اسم كذلك والرحيم الله أسماء من اسم فهي الرحمن أما 
ولهششذا الفعششل باعتبششار والرحيم الوصف باعتبار الرحمن أ ن بينهما والفرق
واسششعة تعالى الله فرحمة السعة على الدالة الصيغة بهذا الرحمن جاءت
ونقسششم رخلقششه إلششى رحمته الموصل فهو الرحيم وأما ، شيء لكل شاملة

الرحمششن أمششا ، ورخاصششة : عامششة قسمين إلى الرحيم اسم باعتبار الرحمة
.   هو لنه يعني عام فهو الوصف باعتبار
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